SOMMARPREMIERING
- 2021 Skämsta, Tierp

24/7

Det finns inte någon servering på plats. Ta gärna med egen mat/fika och något att dricka.

Läs informationen i katalogen noggrant!

Observera information, nya rutiner och hålltider med anledning
av situationen gällande Corona.
Tider
ID-kontroll, mätning och bruksprov startar kl. 09.30
Exteriörbedömningarna startar kl. 10.00

Premieringsförrättare: Madeleine Beckman
Premieringen är arrangerad av: Svenska Hästavelsförbundet
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Varmt välkommen till 2021 års sommarpremieringar i
Tierp

VIKTIG INFORMATION
Information om Sommarpremieringarna med anledning av corona (covid-19)
Den 1 juli kom det nya restriktioner för arrangemang. Vår tolkning efter besked 1 juli är att vi
kan ha maximalt 600 personer i taget på premieringsplatsen. Vi har därför valt att justera
upplägget för premieringarna 2021 och hoppas att detta ska underlätta för samtliga
inblandade.
Vi håller, som tidigare sagt, alla klasser öppna. Vid varje premieringstillfälle har vi ett
maxantal på 70 anmälda hästar. Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar.
Tidigare regel om 2 personer/anmäld häst är nu borttagen. Det är därmed möjligt att ta
emot publik så länge det totala antalet människor på premieringsplatsen inte
överskrider 600 personer. Där läktare förekommer måste det finnas anvisade platser.
Sällskap om max 8 personer gäller samt erforderligt avstånd till nästkommande
sällskap.
Känner man sig sjuk med symtom som t.ex. snuva, hosta, feber, halsont, muskel- och ledvärk,
illamående och/eller huvudvärk ska man stanna hemma, detta gäller även om man bara känner
sig lite sjuk.
Det gäller fortsatt att hålla avstånd till andra både inomhus och utomhus och tvätta
händerna noga med tvål och vatten!
Premieringen kan, av olika anledningar, komma att ställas in med mycket kort varsel.
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kan givetvis restriktionerna
förändras igen. Håll koll på vår hemsida för uppdaterad information. https://svehast.se/
Om du inte kommer meddela Svenska Hästavelsförbundet (SH), tel. 0511- 441881, se
hemsidan för aktuella öppettider, eller sh@svehast.se, (gäller tiden innan premieringsdagen).
På premieringsdagen kontaktas platsansvarig. Kontaktuppgifter finner du längre fram i
katalogen.
HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN
Du har fått hästägarförsäkran skickad till dig tillsammans med katalogen. Läs igenom den. Du
och din eventuella medhjälpare ska skriva under hästägarförsäkran och ta med den till
premieringen där den överlämnas till funktionären vid infarten. Hästägarförsäkran kommer att
fungera som en inträdesbiljett för dig och din medhjälpare.

Visa hänsyn!
Vi önskar er LYCKA TILL!
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ALLMÄN INFORMATION
NUMMERLAPPAR
Hästägaren medhar egna nummerlappar som fästs på tränsets båda sidor.
FÖL
Inga föl får gå lösa på premieringsplatsen.
MÄTNING
Samtliga hästar tre år och äldre ska mätas före bedömningen. Sök upp den ansvariga
mätmannen på premieringsplatsen. Hästar anmälda till klassen exteriör beskrivning ska inte
mätas.
IDENTITETSKONTROLL
Alla hästar ska identitetskontrolleras via hästpass och chipavläsning eller via hästpass och
signalement före bedömningen av premieringsförrättaren eller godkänd ID-kontrollant.

GLÖM INTE HÄSTPASSET!
STAMBOKSFÖRINGSAVGIFTER
Varje stoägare som ska stambokföra sitt sto ansvarar själv för att avgiften blir inbetalad till
ansvarig organisation. Inga avgifter tas ut på premieringsplatsen.
FÖRSÄKRINGSINFORMATION
Premieringens besökare är försäkrade via SH:s kollektiva olycksfallsförsäkring.
Hästägare/deltagare ansvarar för sin egen olycksfallsförsäkring.
ENKELT BRUKSPROV
Enkelt bruksprov kan bestå av ridprov eller körprov. Provet ska normalt sett avläggas på
premieringsplatsen. Premieringsförrättaren äger rätt att vid premieringen överlåta
besiktningen av enkelt bruksprov till annan lämplig person.
Kontakta platsansvarig för vidare information om vagn, släpa, ridbana etc.
Regler för Enkelt bruksprov finns att läsa i Regler och Anvisningar för sommarpremieringar
på SH:s hemsida.
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VIKTEN AV HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN
För att ytterligare påtala vikten och allvaret med hästägarförsäkran och den påskrift du som
hästägare/ombud ska göra, bör du läsa nedanstående text, hemma i lugn och ro, före avresa till
premieringsplatsen.

Utdrag ur SH:s smittskyddsrutiner
•

•
•

Hästägarförsäkran innebär t.ex. att vara noga med att ingen häst i hemmastallet eller i
direkt kontakt har visat symtom på smittsam sjukdom de senaste tre veckorna. Till
sådana symtom räknas feber, snuva, hosta, diarré.
Vi rekommenderar att ingen häst har kommit från utlandet eller från handelsstall till
hästens stall under samma period.
Ta reda på vilka flöden som gäller på plats under evenemanget.

HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN SOMMARPREMIERING
Undertecknad ägare, eller dennes ombud försäkrar på heder och samvete
•
•
•
•

att hästen under de senaste tre veckorna, räknat från denna dag, inte visat några tecken
som kan tyda på smittsam sjukdom
att hästen under de senaste tre veckorna inte varit uppställd i stall, där smittsam
sjukdom mig veterligen förekommit
att hästen under samma tid ej heller på annat sätt varit i kontakt med häst, som såvitt
känt kan misstänkas ha haft någon smittsam sjukdom, samt
att hästen är erforderligt tränad och hanterad för att ur säkerhetssynpunkt kunna
inställas till avelsvärdering på offentlig plats.

TILLÄGG MED ANLEDNING AV CORONA
Genom att underteckna hästägarförsäkran intygar du att du har tagit del av följande
•
•
•

Känner du dig sjuk med symtom som t.ex. snuva, hosta, feber, halsont, muskel- och
ledvärk, illamående och/eller huvudvärk ska du stanna hemma, detta gäller även om
du bara känner dig lite sjuk.
Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus och tvätta händerna med tvål och
vatten!
Du har läst all utsänd information.
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VISA UPP HÄSTEN KORREKT
1. Ställ dig framför hästen och ta tygeln i vardera handen.
2. Ställ upp hästen (ej för nära domaren) med sidan mitt för domaren så att denne
kan se hästens samtliga fyra ben (öppna sidan mot domaren). Korrigering får
göras antingen framåt eller bakåt för att få hästen att ställa upp sig korrekt.
3. Då domaren går framför hästen tar du ett steg åt sidan så att du inte skymmer
hästens framparti.
4. Då domaren fortsätter till andra sidan återgår du till platsen framför hästen och
ställer om hästen så att domaren får se hästen med den ”öppna” sidan även från
detta håll.
5. Då domaren kommenderar skritt ska hästen föras i skritt med din högra hand,
men med tygellängden i vänster hand. Föraren ska gå vid bogen på hästens
vänstra sida. Skritten ska vara energisk. Låt hästen sänka huvudet och gå
avslappnad i friskt tempo.
6. Vändning sker alltid åt höger.
7. Då domaren kommenderar trav samlas tyglarna i höger hand. Tänk på att du
måste kunna följa med din häst i trav och inte hindra den.
8. Träna hästen så att den kan gå på rakt spår.
9. Måste spö användas ska detta göras med försiktighet, eftersom hästen annars
lätt går på två spår. Det är tillåtet att ha egen piskförare.
10. När hästen visas på ring - håll avståndet till framförvarande häst så att du inte
blir sparkad.
11. Uppvisarens klädsel ska vara ändamålsenlig och prydlig!
Trätofflor och ridstövlar är inte lämpliga vid visning av häst vid hand.
Personer under 18 år ska bära hjälm vid all hantering av häst på
premieringsområdet. Övriga bör bära hjälm.
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GLÖM INTE HÄSTPASSET!
Hästhållaren ska alltid, utan dröjsmål, kunna visa upp hästpasset tillsammans med hästen
oavsett om hästen rids, tävlas, transporteras, står uppstallad eller går på bete. Hästhållaren är
den som för tillfället har ansvaret för hästen. Gäller ej oregistrerade föl.
Skulle du ändå ha glömt att ta med hästens pass till premieringsplatsen ska du se till att
ID-kontrollanten skriver upp hästens chipnummer på protokollet för ID-kontrollen. Om
hästen inte är chipmärkt ska ID-kontrollanten rycka tagel från hästen. Tagelprovet kan
senare komma att användas för eventuell DNA-analys.
Om det inte går att säkerställa hästens identitet kan avelsorganisationen besluta att
bedömningen är ogiltig.

GLÖM INTE HÄSTPASSET!
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Skämsta, Tierp
Platsansvarig: Upplands Ardennerklubb, Cecilia Birgersson, tel. 0702-16 65 55
Vägbeskrivning från E4
Ta avfart 193 mot väg 292 i nästa rondell ta 1:a avfarten väg 292 mot fortsätt till tredje
rondellen och ta 2:a avfarten fortsatt på väg 292 kör över Tämnarån och följ den gula skylten
till vänster mot Skämsta ca 1 km premieringspålatsen är på höger sida, bredvid järnvägen.
Skämsta 101 81592 Tierp

ANLÄGGNINGSSKISS

Hästar anmälda bruksprov
Katalognr.
3

Namn
Bobergs Olivia

Typ av bruksprov
Enkelt körprov

Shetlandsponny
Föl född 2021
1. (Ej reg.)
Brsk,
,
e. Annelunds Garcello RS 516
u. Meredith Moon 38-14-0249
e. Vivaldi RS 442
u. Björk af Jäboruder RS 7035
e. Timothy af Jäboruder RS 468
- Borax v. Silbersee RS 514
Äg/Anm: Sofie Andersson, Älby 106, 74372 Björklinge, 0706456352
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Shetlandsponny
__ __ __ __ __ = __

Sto född 2020
2. Cmulans Camomill 38-20-0263
Shetlandsponny
Mbr,
752006038200263
Sto född 2020 hos Anita Kilpijärvi, Tierp
__ __ __ __ __ = __
e. Robijn v.st. Polderzicht RS 528
u. Stenby´s Cmulan 38-15-0015
e. Sollidens Explorer RS 635
u. Broängens Botvida RS 5322
e. Botvid RS 160
- Firth Bracken RS 120
Äg/Anm: Anita Kilpijärvi, Ullfors Bruk 103, 81591 Tierp, 073-5112806
Ston födda 2018
3. Bobergs Olivia 38-18-0007
Shetlandsponny
Gbr,
752006038180007
Sto född 2018 hos Jenny Gunnarson, Fornåsa
__ __ __ __ __ = __
e. Shakiras Sune RS 612
u. Bobergs Edit RS 6546
e. Harm v. Keizershof RS 501
u. Bobergs Bambina RS 5853
e. Gamlingay Midas SPSB 4168; RS 335
- Park View Golden Shadow RS 240
Äg/Anm: Julia Odelberg, Björklunda, 7, 74394 Skyttorp, 0761633220
4. Skärgårdens Bling Bling 38-18-0357
Shetlandsponny
Sv,
752006038180357
Sto född 2018 hos Marie Hellqvist & Johanna Pettersson, Väddö
__ __ __ __ __ = __
e. Up to Date of Shetlane NL-S. 1107866; RS u.Skärgårdens Twiggy RS 7332
e. Ytterhalls Kanon RS 380
u. Furunäs Gazette RS 3983
e. Furunäs Fernando RS 258
- Dulex RS 110
Äg/Anm: Skärgårdens Stuteri, Tivängsvägen 26, 76491 Väddö, 0704428026
Ston födda 2017 eller tidigare
5. Lessie v.d. Zworrel 38-17-0665
Shetlandsponny
Svsk,
528009171226463
Sto född 2017 hos W. v. Brouwershaven, Gorinchem
__ __ __ __ __ = __
e. Wesley v. Stal van Aschberg NL-S.
u. Elegance fan´t Skoallelân NL-S. 111185387
e. Victor v.h. Hoogeind NL-S. 1105387; 38- u.Symphony fan´t Skoallelân NL-S. 020139472
e. Kees v. Reijensbroeck NL-S. 0808947
- Spirit v.St. Volmoed NL-S.850
Äg/Anm: Joanna Hagströms, Nysätra Högborg, 1, 74963 Örsundsbro, 0725279199
6. Ekskogens Witch 38-16-0171
Shetlandsponny
Sv,
752006038160171
Sto född 2016 hos Emmy Johansson & Tilde Öhman, Tärnsjö
__ __ __ __ __ = __
e. Humledals Tie Domi RS 426
u. Ekskogens Pauline RS 7306
e. Furunäs Bonzo RS 269
u. Helvise v.d. Brouwerij RS 6231
e. Newton v. Dorpzicht NL-S.745
- Package of Marshwood RS 64
Äg/Anm: Ann-Sofie Persson, Kisberg 206, 74895 Örbyhus, 0730488520
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7. Femme Fatale v.d. Amstelhof 38-12-0653
Shetlandsponny
Sv, vhip
528009121189328
Sto född 2012 hos Klaas Eveleens, Kwadijk
__ __ __ __ __ = __
e. Skerry v. Geldersoord NL-S. 0820559, RS u.Utopia of Shetlane NL-S. 1104438
e. No fear v.d. Römer RS 553
u. Liggle of Shetlane NL-S. 0119667
e. Balade v.d Romer NL-S. 1009007
- Nero v.d. Olde Maten RS 313
Äg/Anm: Skärgårdens Stuteri, Tivängsvägen 26, 76491 Väddö, 0704428026
Egna meriter:
2 x guld 2020
Avkommor:
2019 Sto e. Hangover v.d. Amstelhof
2021 e. Skärgårdens Roosevelt RS

Skärgårdens Empress 38-19-0495

8. Rain 38-06-0745 YOUNG HANDLER
Shetlandsponny
Rsk, stj
752006038060745
Sto född 2006 hos Ann Christin Lorenzon,
__ __ __ __ __ = __
e. Gläntans Domino RS 314
u. Roxette RS 2055
e. Titan RS 172
u. Lisen RS 1220
e. Zeus v.d. Wormer RS 48
- Package of Marshwood RS 64
Äg/Anm: Anna Manberger, Vardalavägen 14, 76294 Rimbo, 0707512903
Egna meriter:
Ponnytrav: Livs starter 84; placeringar 22-13-10, vinst summa 31 096 kr; rekord 2.14,7k 2.15,5m 2.09,6ak
Avkommor:
2019 Hingst e. Röding RS 405
2020 e. Golda Apache 75 SH, 382021 Hingst e. L.A Master RS 820
2022 e. L.A Master RS 820

L.A Specter 38-19-0156

Welsh Ponny
Sto född 2018
9. Källefalls Grace 35-18-4421
Welsh Ponny
Isab, gmg bls, vtul, vthfrf
752035035184421
Sto född 2018 hos ,
__ __ __ __ __ = __
e. Eyarth Mowgli 35-00-3148, 35-0188
u. Lillemons Goldstar 35-12-2623 (isab/B)
e. Stoak Tuscany Lic 35-0175 (B)
u. Lillemons Spitfire RW 1111 (B)
e. Möllegaards Mr Swing King RW 84 (B) -Lord Arimis RW 76 (B)
Äg/Anm: Elsa Alenius, Gillberga 223, 74495 Vittinge, 0760536272
Gotlandsruss
Hingstar födda 2020
10. Ivar Set 30-20-0204 YOUNG HANDLER
Fx, stj, sthnsr
Hingst född 2020 hos Eva Hjälm, Östhammar
e. Karsk 525
u. Lill-Ann 5257
e. Tomtebos Enoc G 481
u. Isabelle 4737
e. Jutard 387
- Allgunnens Opal G 428
Äg/Anm: Birgitta Bergström, Spjutbo 111, 81966 Lövstabruk, 0733706992
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Gotlandsruss
752030030200204
__ __ __ __ __ = __

11. Storm JR 30-20-0152
Mbr,
Hingst född 2020 hos Rebecca Fredriksson, Östervåla
e. Manicken 567
u. Tindra Dar 6131
e. Darius Roll 491
u. Dejlia 3476
e. Haj 374
- Garribaldi 311
Äg/Anm: Birgitta Bergström, Spjutbo 111, 81966 Lövstabruk, 0733706992
Hingst född 2019
12. Gunnabo's Julius 30-19-0078
Ljfx,
Hingst född 2019 hos Emelie Lyckestam, Kättilstorp
e. Axtorps Salmiak 710
u. Little Beauty 5852
e. Exact 630
u. Optima 4428
e. Bus 479
- Komet 338
Äg/Anm: Jasmine Piper, Rådjurstigen 58, 81493 skutskär, 0739256297
Sto född 2019
13. Zibella 30-19-0043
Br,
Sto född 2019 hos Sandra Söderberg, Valbo
e. Manicken 567
u. Qruella Dar 5027
e. Darius Roll 491
u. Rosenhälls Beata 5342
e. Manfred 277
- Brunte 220
Äg/Anm: Sandra Söderberg, Rörbergsvägen 71, 81891 Valbo, 0705394848

Gotlandsruss
752030030200152
__ __ __ __ __ = __

Gotlandsruss
752030030190078
__ __ __ __ __ = __

Gotlandsruss
752030030190043
__ __ __ __ __ = __

Sto född 2018
14. Vita 30-18-0007 YOUNG HANDLER
Gotlandsruss
Gbr, stjm
752030030180007
Sto född 2018 hos Pernilla Jobs, Leksand
__ __ __ __ __ = __
e. Micky 544
u. Vina 5780
e. Gin 638
u. Vaquila 4709
e. Vagabond 360
- Munter 326
Äg/Anm: Pernilla Jobs, Norr Bergsäng, Svältåkersvägen 13, 793 90 Leksand, 070-5157180
Nordsvensk brukshäst
Sto född 2020
15. Prima 22-20-0024
Br, Sto född 2020 hos Knut-Erik Eriksson, Torpshammar
e. Bark 2022
u. Paloma 23619
e. Smedsmo Lindar 1978
u. Pamela 22890
e. Mustard 1791
- Ypid 1665
Äg/Anm: Johanna Zelin, Stora Finndalen, 740 10 Almunge, 0793365655
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Nordsvensk brukshäst
752022022200024
__ __ __ __ __ = __

Valack född 2017 eller tidigare
16. Wallarps Kaj 22-17-5065
Isab, gmg bls
Valack född 2017 hos Stuteri Wallarp I Arpi & M Wallin, Molkom
e. Glim 2003
u. Julia 23454
e. Skrimsblessen 1945
u. Rina 22534
e. Egal 1730
- Äppling 1681
Äg/Anm: Katarina Lindfors, Norr Edinge 125, 74793 Alunda, 0707480035
Sedan tidigare godkänd hingst för sundhetskontroll
17. Viking 1947
Br, stj vtvfrf vtbff
Hingst född 2000 hos Nils Johansson, Kalv
e. Vätte 1909
u. Aida 22368
e. Fas 1747
u. Andra 20455
e. Mod 1602
- Brio 1416
Äg/Anm: Sören Johansson, Hökby 108, 74895 Örbyhus, 0736215693

Nordsvensk brukshäst
752022022175065
__ __ __ __ __ = __

Nordsvensk brukshäst
752022022005040
__ __ __ __ __ = __

Ardenner
Ston födda 2018
18. Valeria 23-18-0069
Ardenner
Avbl. Skm, stj
752023023180069
Sto född 2018 hos Tim Alström, Hemse
__ __ __ __ __ = __
e. Avill (Texas) 11782
u. Vinia 117067
e. Akron 11766
u. Tilla 115045
e. Camillo 11376
- Snällman 11314
Äg/Anm: Helena Birgitta Storhed, Vikgatan, 8, 149 50 Nynäshamn, 0703104870
19. Öbergets Absina 23-18-0099
Br,
TILL SALU!
Sto född 2018 hos Jané Öberg, Enköping
e. Absint 11986
u. Öbergets Comely 116725
e. Barry 11584
u. Öbergets Cordelia 115271
e. Adrian 11588
- Cognac de Behoute 11464
Äg/Anm: Jane Öberg, Stads Gånsta 5, 745 97 Enköping, 0708104316
Sto född 2017 eller tidigare
20. Awesome 23-16-0071
Rskm, skj stj
Sto född 2016 hos Bengt Öberg, Enköping
e. Maskerad 11916
u. Avinette 116721
e. Avinir av Uggelbo 11692
u. Lisette 116305
e. Barry 11584
- Adrian 11588
Äg/Anm: Natalie Öberg, Stads Gåns, 745 97 Enköping, 0708104316
Avelsvärdering 2019: kl I, 39 p, 88887
Avkommor:
2021 Hingst e. Ultimat L 12004
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Ardenner
752023023180099
__ __ __ __ __ = __

Ardenner
752023023160071
__ __ __ __ __ = __

Läns- och distriktskommitté
Länskommitté bör finnas i varje län. V Götalands län är uppdelad enligt de gamla
länsgränserna: Skaraborg, Södra Älvsborg, Norra Älvsborg, Göteborg & Bohuslän, där var
och en bildar en egen länskommitté. Övriga län följer länsgränserna och bildar en egen
länskommitté.
De rasföreningar/avelsorganisationer som tecknat avtal med SH om sommarpremiering har
rätt att utse en ordinarie representant samt en suppleant till varje länskommitté. En lista från
rasföreningen/avelsorganisationen på personer som representerar rasen i länskommittéerna,
ska vara SH:s kansli tillhanda senast 1 september årligen.
Bland länskommittéernas ledamöter väljs en ordförande och en sekreterare. Mandattiden är på
ett år, 1 oktober till 30 september. Vid årets sista möte väljs ordförande och sekreterare för
kommande år. Ordförande är sammankallande och ansvarar för att alla ledamöter får
kallelsen. Enkel demokrati gäller, en ordinarie ledamot - en röst. Protokoll ska föras samt vara
justerat och undertecknat.
Länskommittén lämnar förslag på:
• Premieringsplatser
• Premieringsförrättare (3 st, rangerade efter önskemål)
• Datum
• Platsansvarig (namn, adress, telefonnummer samt e-postadress)
• Domarsekreterare
• Regional administratör (arrangör)
Man bör ha kontaktat premieringsförrättaren för att kontrollerat att denne är tillgänglig.
I de fall som länet bildar ett eget distrikt lämnas förslaget senast 15 nov till SH:s kansli. Länet
bildar då ett eget distrikt vilket är likvärdigt med distriktskommitté.
Ingår länet i ett distrikt med flera län, lämnas förslaget till distriktskommittén. Från
länskommitténs ledamöter utses 2-3 personer som för länets talan i distriktskommittén.
Länskommittén kontaktar distriktets ordförande och informerar vilka som är utsedda att
representera länet i distriktskommittén.
Distriktsindelning
Distrikt 1: Skåne län
Distrikt 2: Jönköpings län, Kronobergs län, Blekinge län, Kalmar län
Distrikt 3: V Götalands län, Hallands län
Distrikt 4: Östergötlands län
Distrikt 5: Gotlands län
Distrikt 6: Värmlands län
Distrikt 7: Örebro län
Distrikt 8: Stockholms län, Uppsala län
Distrikt 9: Södermanlands län,
Distrikt 10: Västmanlands län
Distrikt 11: Dalarnas län, Gävleborgs län
Distrikt 12: Jämtlands län
Distrikt 13: Västerbottens län, Norrbottens län
Distrikt 14: Västernorrlands län
Distriktskommitté
Distriktskommittén består av 2-3 ledamöter från varje länskommitté som ingår i distriktet.
Distriktet ska välja en ordförande och sekreterare. Mandattid är ett år. Ordförande och
sekreterare väljs på årets sista möte för kommande år. Protokoll ska föras och vara justerat
och undertecknat. Ordförande är sammankallande.
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Vid årligt distriktsmötet framför representanterna från länskommittéerna sina förslag och
mötet enas om en skrivelse med distriktets förslag till SH:s kansli senast 15 nov.
Skrivelsen ska innehålla förslag på:
• Premieringsplatser
• Premieringsförrättare (3 st rangerade efter önskemål)
• Domarsekreterare
• Datum
• Platsansvarig (namn, adress, telefonnummer samt e-postadress)
• Regional administratör (arrangör) (Distriktet kan välja en eller flera regionala
administratörer inom distrikt som har flera premieringsplatser)
Vid eventuella önskemål om ändring i distriktsindelning ska detta medfölja skrivelsen. Alla
beslut rörande sommarpremiering kommande år fattas årligen av SH:s styrelse senast på
decembermötet. Endast förslag från läns/distriktkommitté behandlas av SH:s styrelse.
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